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RE GIMENTO DA SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

PREÂMBULO 

O presente Regimento define a composição, competências e demais aspetos de funcionamento da Secção de 
Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas de Vale de Ovil. 

 

CAPÍTULO I – SECÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DOCENTE DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

Art.º 1.º 

Definição 

A Secção de Avaliação de Desempenho Docente do Conselho Pedagógico (a seguir designada de Secção de 
Avaliação) é o órgão a que se refere o artigo 12º do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro, criado 
no interior do Conselho Pedagógico, cuja função é a de intervir no processo de avaliação de desempenho dos 
docentes, no âmbito das suas competências e no estrito cumprimento das disposições legais. 

Art.º 2.º 

Composição 

Esta Secção de Avaliação é constituída pelos seguintes elementos: 
 

a) Diretor do Agrupamento, que preside,  
b) Quatro docentes do Conselho Pedagógico, eleitos de entre os respetivos membros. 

Art.º 3.º 

Competências 

São competências da Secção de Avaliação: 

a) Elaborar e rever, quando necessário, o Regimento da Secção de Avaliação; 
b) Assegurar a aplicação do sistema de avaliação do desempenho, designadamente tomando em 

consideração o Projeto Educativo do Agrupamento e o serviço distribuído aos docentes; 
c) Calendarizar os procedimentos de avaliação; 
d) Elaborar e publicitar o instrumento de registo e avaliação do desenvolvimento das atividades 

realizadas pelos avaliados nas dimensões do desempenho do pessoal do docente, a saber: 
científica e pedagógica; participação na escola e relação com a comunidade; formação contínua e 
desenvolvimento pessoal; 

e) Acompanhar e avaliar todo o processo de avaliação de desempenho docente; 
f) Aprovar a classificação final harmonizando as propostas dos avaliadores e garantindo a aplicação 

dos percentis de diferenciação dos desempenhos; 
g) Apreciar e decidir as reclamações, nos processos em que atribui a classificação final; 
h) Aprovar o plano de formação, sob proposta do avaliador, para os docentes a quem foi atribuída a 

menção de Insuficiente no processo avaliativo, conforme previsto na alínea b) do número 6 do artigo 
23º, do Decreto Regulamentar nº 26/2012, de 21 de fevereiro; 
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i) Emitir parecer sobre os relatórios de avaliação apresentados pelos docentes nos termos do 
procedimento especial de avaliação, conforme previsto no número 5, do artigo 27º do Decreto 
Regulamentar nº 26/2012, alterado pela Declaração de Retificação n.º 20/2012, de 20 de abril. 

 

Art.º 4.º 

Duração do Mandato 

1. A Secção de Avaliação cessará funções com a constituição de novo Conselho Pedagógico. 

2. A cessação de funções de membro do Conselho Pedagógico antes da conclusão do mandato do órgão 
obriga à substituição nominal do membro desta Secção de Avaliação. 

3. Haverá igualmente lugar à substituição de um membro que fique impedido por um período superior a 30 
dias. 

Art.º 5.º 

Presidência 

1. O diretor do Agrupamento é o responsável pela presidência da Secção de Avaliação. 

2. O presidente, em caso de empate, usará o voto de qualidade. 

Art.º 6.º 

Cumprimento de Quotas 

Para efeitos de cumprimento das quotas, quando for necessário proceder ao desempate entre docentes com a 
mesma classificação final na avaliação do desempenho, devem ser aplicados, sucessivamente, os critérios 
apresentados no artigo 22º do decreto regulamentar nº 26/2012, a saber: 

a. Classificação obtida na dimensão científica e pedagógica; 
b. Classificação obtida na dimensão participação na escola e relação com a comunidade; 
c. Classificação obtida na dimensão formação contínua e desenvolvimento profissional; 
d. Graduação profissional; 
e. Tempo de serviço em exercício de funções públicas. 
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CAPÍTULO II – DIRETIVAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 

Art.º 7.º 

Avaliação final 

1. No caso dos docentes integrados na carreira, em período probatório e em regime de contrato de 
trabalho, a Secção de Avaliação procede à análise dos elementos do seu processo de avaliação, aprecia 
a proposta apresentada pelo avaliador e atribui a classificação final e a menção qualitativa, mediante o 
seu registo na ficha de avaliação global.  

2. A avaliação final é comunicada, por escrito, ao avaliado, sendo-lhe dado conhecimento da menção 
qualitativa e da correspondente classificação. 

3. No caso dos docentes avaliados nos termos dos procedimentos especiais, a Secção de Avaliação 
analisa o relatório de autoavaliação dos avaliados nas dimensões participação na escola e relação com 
a comunidade e formação contínua e desenvolvimento profissional, emitindo um parecer relativo a estas 
duas dimensões. 

Art.º 8.º 

Reclamação 

1. A reclamação do docente deverá incidir sobre aspetos objetivos e concretos e incluir os necessários 
elementos de prova. 

2. Haverá lugar a indeferimento da reclamação quando os fundamentos forem insuficientes, vagos ou 
imprecisos ou se se esgotarem na ponderação comparativa com outros docentes. 

3. A Secção de Avaliação só analisará os itens reclamados. 

Art.º 9.º 

Incompatibilidades ou Impedimentos 

Estão impedidos de intervir na validação das propostas de avaliação com menção de Excelente, Muito Bom, 
Regular ou Insuficiente, bem como nos processos de apreciação da reclamação: 

1. Os membros que tenham participado como avaliadores; 

2. O membro cuja avaliação ou reclamação ao próprio diga respeito; 

3. Qualquer membro impedido nos termos do Código do Procedimento Administrativo. 

Art.º 10.º 

Processo Decisório 

Todas as decisões da Secção de Avaliação são tomadas por maioria simples dos elementos presentes. 
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Art.º 11.º 

Entrada em vigor e publicitação 

O presente Regimento entra em vigor no dia seguinte ao da sua aprovação, sendo fornecido um exemplar a 
cada membro da Secção de Avaliação. 

 

 

Revisto em sede de Conselho Pedagógico de 27 de setembro de 2022 


